La Différence entre La Pensée
Logique et La Pensée dite
«Latérale» (suite)
Et bien voici ce que la jeune fille fit - As-tu réfléchi
avant de regarder la solution ?
Elle piocha dans le sac, et en sortit un caillou
qu’elle laissa aussitôt échapper par terre,
gauchement, sans qu’on ait pu le voir, et il se
confondit spontanément avec la multitude des
autres cailloux sur le sol.
« Ah ! ce que je peux être maladroite!», s’exclama
la jeune fille,
Mais qu’importe: si elle sort du sac le caillou qui
reste, on verra bien lequel elle avait pioché en
premier, n'est-ce pas? Puisque le caillou restant
était noir, le premier caillou pioché ne pouvait
qu’être blanc et comme le vieux prêteur n’osa pas
avouer sa malhonnêteté, la jeune fille transforma
une situation qui semblait impossible en un
dénouement fort avantageux!
Morale de cette histoire: Il existe une solution à la
plupart des problèmes complexes. C’est juste qu’on
ne sait pas toujours regarder les choses sous le
bon angle. Puisse ta cervelle être remplie de
pensées positives et de sages décisions!

Suy Nghĩ Thuần Lý và Suy Nghĩ
“Chiều Ngang”
(phần tiếp)
Bây giờ đây tôi nói cho bạn biết cô gái đã làm gì –
Nhưng bạn đã suy nghĩ kỹ trước khi tìm hiểu câu
trả lời này chưa?
Cô ta đã thò tay vào trong cái túi và lấy từ đó ra
một viên sỏi rồi ngay lập tức để nó rớt xuống đất
như thể nàng đã lỡ tay đánh rơi nó, viên sỏi liền bị
lẫn trong đám vô số sỏi trên mặt đường. Nàng
bỗng thất thanh kêu lên: “ Trời đất ơi! Sao tôi lại có
thể vụng về như thế này!”
Nhưng chuyện hòn sỏi nàng đã bốc ấy có gì quan
trọng đâu vì nếu nàng đưa viên sỏi còn lại trong túi
ra thì người ta biết ngay viên sỏi nàng đã bốc lần
trước màu gì, đúng không? Bởi vì nếu hòn còn lại
màu đen thì hòn kia phải màu trắng, lý do là vì lảo
gaià chủ nợ đâu có dám nhận rắng hắn gian dối?
Cô gái như vậy đã chuyển từ một tính trạng khó xử
thành một tình trạng có lợi cho nàng!
Bài học rút ra từ câu chuyện này: Đối với một số
lớn những vấn đề phức tạp, luôn luôn chúng ta có
thể tìm ra được một giải pháp. Có điều là chúng ta
không nhìn những vấn đề đó dưới một khía cạnh
thuận lợi. Ước gì óc chúng ta chứa đầy những ý
tưởng lạc quan để có được những quyết định khôn
ngoan!

